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SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

 

18.yüzyıl en çok değişen ve en çok değiştiren yüzyıl olarak bilinmektedir. Bu yüzyılda 

başlayan sanayi devrimi ve onun getirdiği yoğun makineleşme çalışma yaşamında ve iş 

ilişkilerinde köklü değişiklikler yaratmıştır. Yaşanan gelişmeler sonucunda loncaların önemini 

yitirmesi ile buralarda çalışan insanların çoğu belli bir ücret karşılığında fabrikalarda 

çalışmaya başlamış, bu durum işçi sınıfını ortaya çıkardığı gibi işgören ve işveren 

kavramlarına da yeni bir boyut kazandırmıştır. 1770 yıllarda Adam Smith özellikle üretim 

süreci üzerinde durarak, üretim sürecindeki işleri basite indirgemiş ve temel görevlere 

ayırmıştır. Bir sonraki yüzyılda endüstrileşmenin başlattığı makineleşme beraberinde bilimsel 

yönetim (Taylorizm) de getirmiştir. Konu ile ilgili yazın incelendiğinde akımın öncüsü olan 

Taylor’ın üretim süreçlerinde çalışanların daha verimli olmalarına yönelik yeni ilke ve 

teknikleri uyguladığı görülmüştür. Böylece işgören artık zanaatçılık odaklı çalışan lonca 

sisteminden farklı olarak üretim sürecinin bir bileşeni olarak ele alınmaya başlanmıştır.  

 

20. yüzyılın son yirmi yılı büyük değişimleri beraberinde getirmiştir. Teknolojik, ekonomik, 

siyasal ve sosyal gelişmeler, insanların yaşamlarını ve beklentilerini önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Çoğu kurum kendini yenilemek ve/veya yeniden yaratmak istemiştir. 

Günümüzde, gerçek anlamda bir değişimin sağlanabilmesi için insan faktörüne önem ve 

öncelik verilmesi gerektiği artık bilinmektedir. Örgütlerdeki değişimi insanlar sağlayabilir. En 

önemli kaynağın insan olduğunu belirten düşünce, artık klişe olmaktan çıkmış ve anlam 

kazanmaya başlamış durumdadır 

 

Bir işletmede genellikle 5M denilen girdilerden söz edilir ve bunlar arasında insan girdisinin 

önemi diğerleri arasında çok farklı bir konuma ve değere sahip olduğu bilinir. 
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Girdiler (5M) Çıktılar  

Machine (Makine) Mal ve Hizmet 

Money (Kapital) Bireysel Tatmin 

Material (Malzeme) Örgütsel Tatmin 

Management (Yönetim) Toplumsal Tatmin 

Man (İnsan) Bilgi 

 

 Bu girdiler arasında yer alan insan kaynağının yeri bir başka kaynakla asla 

doldurulamaz. Çünkü insan diğer tüm kaynakları sağlar, planlar, organize eder, yönetir, çalışır 

ve böylelikle girdilerin tümüne hükmeder. Bir an için insan gücünün firmadan çıkarıldığı 

varsayılırsa, geriye sadece taş, toprak ve demir yığını kalacaktır. O taşa ve demire can veren, 

kan veren, işletmeyi kuran, işleten, yöneten, mal ve hizmet üreten ve nihayet o mal ve hizmeti 

tüketen yine insandır. 

Son yılların üzerinde en çok durulan konuları arasındadır. Dünyada meydana gelen 

değişmeler, teknolojik alandaki gelişmeler ve “Devletin Yeni Rolü”nün ne olması 

gerektiğinin sorgulandığı günümüzde, gözler örgütlerin insan kaynaklarına çevrilmiştir. 

Günümüzde değişim bir ihtiyaç değil bir zorunluluk; bir tercih değil kaçınılmazlıktır. İKY, 

kamu ve özel kuruluşların ilgi odağını oluşturan konudur.  

 

İnsan Kaynakları Yönetimi kavramının tanımlanmasında şunları vurgulayabiliriz:  

• İnsan Kaynakları Yönetimi, personel yönetiminin yapısal ve işleyiş yönünden  

bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak , kapsamlılığını ve bütünlüğünü vurgulamak 

amacı ile yirminci yüzyılın son çeyreğinde benimsenen yönetsel bir yaklaşımdır. 

• İnsan Kaynakları Yönetimi personel yönetimi ve endüstri ilişkilerinin 

birleşmesinden doğan ve yönetim tarafından öne sürülen yeni bir oluşumdur.  

• İnsan Kaynakları Yönetimi geniş bir alanda istihdam ilişkilerini (employment 

relations) temsil eden ve bireysel iş ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunarak 

organizasyonel entegrasyonu gerçekleştirmeye çalışan yeni bir işçi yönetici 

ilişkiler zinciridir. 
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Genel bir tanımla insan kaynakları yönetimi;  İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)  işletmede 

çalışan  insan gücünün işletme hedefleri doğrultusunda en uygun ve en verimli şekilde 

kullanılmasını, geliştirilmesini içeren tüm yöntem ve tekniklerdir. Bu faaliyetler o şekilde 

düzenlenmeli ki, bir taraftan işletme amaçları gerçekleştirilebilsin,diğer taraftan çalışanların 

ihtiyaçları karşılanabilsin ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumlulukları yerine 

getirilebilsin. 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİNİN AMAÇLARI 

Genel olarak İKY’nin amacı, ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışanların örgüte olan 

yaratıcı katkılarını arttırmaktır. İKY’nin diğer amaçlarını aşağıdaki şekilde sırlamak 

mümkündür  

1.Toplumsal Amaç 

Toplumsal amaçtan ifade edilmek istenen; toplumdan gelen istek ve baskıların örgüt 

üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmesi, toplumun ihtiyaçlarına karşı ahlaki ve sosyal 

sorumluluk bilincine sahip olunmadır. 

2. Örgütsel Amaç 

İKY’nin örgütsel etkinliğe katkıda bulunmak için var olduğunu kabul etmektir. Bu anlamda 

insan kaynakları biriminin örgütsel amacı gerçekleştirmeye yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. 

3. İşlevsel Amaç 

Örgütün ihtiyaçlarına uygun bir düzeyde insan kaynakları biriminin katkısını sürdürmek 

amacıdır. İKY, örgütün ihtiyaçlarından daha fazla veya daha az karmaşık olduğunda 

kaynakların israf edilmesi riski olduğundan işlevsel amaç büyük önem taşımaktadır. 

4. Kişisel Amaç 

Kişisel amaçlarını gerçekleştirmede işgörenlere yardım etmek. İşgörenlerin istihdamları 

sürdürülmek, motive edilmek isteniyorsa onların kişisel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Aksi 

takdirde işgören performansı ve tatmini azalabilir ya da işgörenler örgütü terk edebilirler.  

İKY DAYANAK NOKTASI 

İnsan kaynakları yönetiminin ürünü, beceri sahibi, şevkli, verimli elemanlardır. İnsan 

kaynakları yönetiminin gelişmeye açık olması, elemanlarının çabalarına dayanmak zorunda 

olan organizasyonu başarıya götürür. Buna karşılık gelişmeye açık olmayan bir insan 
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kaynakları yönetiminin sonuçlarına da gene bütün organizasyon katlanır. Bir 

organizasyondaki insanlarla  ilgilenmek, insanların niçin ve nasıl çalıştıkları konusunda geniş 

bir bilgi ve teknik beceri gerektirir. Bu teknik beceriler arasında, yan ödeme ve tazminat 

planlarının mekanizmasını anlamak ve ilgili yasaları, toplun sözleşme prosedürlerini, işe 

eleman seçme tekniklerini, performans değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını bilmek de 

vardır. Davranış bilimleri ve sosyal psikoloji alanlarında geniş bilgi sahibi olmak da 

zorunludur. 

İnsan kaynakları yönetimi ise iki temel felsefe üzerine kurulur: 

1. Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün verimli kullanılması 

2. İşgören gereksinmelerinin karşılanması ve gelişmelerinin sağlanması. 

 

Bu yaklaşım açısından bakıldığında, insan kaynakları; bir yandan insanın firmada yüksek 

performansla çalışmasını , öte yandan çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu 

anlayış, insanı üretim sürecinin bir parçası olarak tanımlayan klasik görüşten ayırmakta, 

tersine mutlu ve tatmin olmuş bir insanın ancak verimli olabileceği görüşünü 

benimsemektedir. Buradan çıkan sonuç; insan kaynaklarının iş gücü verimliliğini arttırmak ve 

kişinin işinden tatmin olmasını sağlamak gibi bir denge noktasında yeni yerini bulduğu 

söylenebilir. 

Genel anlamda, insan kaynakları yönetimi, yönetici yada operasyonel basamaklarda çalışan 

personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli 

arttırılması için tüm destek faaliyetlerin devreye sokulmasını amaçlar. İnsan kaynakları 

yönetimi, organizasyon içinde özellikle kadroların oluşturulmasıyla işe başlar, daha sonra 

personelin eğitimi, gelişimi, motivasyonu, performansının arttırılması ve sağlık, güvenlik gibi 

önlemlerin alınmasıyla çalışmalara devam edilir. Ancak globalleşen dünya, yeni yönetim 

teknikleri, işçi sendikaları ve devletin yasal düzenlemeleri gibi dış çevre faktörlerinin de göz 

önünde bulundurulması gerekir.  

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM İLKELERİ 

 

İlkeler örgütte insan kaynağına ilişkin faaliyetlerin belirli bir bütünlük ve istikrar içinde 

yürütülmesine imkan verir. Örgütten örgüte farklılık göstermekle ve zamana göre değişmekle 
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beraber,insan kaynağının yönetimi alanında bazı ortak ilkeler geliştirilmiştir. Bunların 

başlıcaları yeterlilik,kariyer,eşitlik,güvence ve yansızlık ilkeleridir. 

 

Yeterlilik İlkesi 

Etkin ve verimli bir personel sisteminin kurulmasına olanak veren kural ve uygulamaların 

bütünüdür. Yeterlilik ilkesi yalnızca örgüte girişi değil, örgüte girdikten sonra, etkinliği 

sağlayıcı uygulamaları da içermektedir. Örgüte girişte ve örgütte yükselmede ırk, din, dil, 

medeni durum, cinsiyet, yaş, bedensel özür, siyasal eğilimler dikkate alınmadan yalnızca işin 

gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve başarının dikkate alındığı bir sistem uygulanmalı, eşit işe 

eşit ücret ödenmelidir. 

 

Kariyer İlkesi 

Pozisyon, görev veya kadro sistemi de denilen işe yönelik kariyer sisteminde, işe alınacak 

kişinin atanacağı görevin ya da kadronun gerektirdiği tüm nitelikleri hizmete girmeden önce 

kazanmış yani uzmanlaşmış olması öngörülür. Yapılacak iş önemli olduğu için işe girişte 

kişinin yaşı veya kıdemi değil, işle ilgili olarak geliştirdiği bilgi, beceri ve uzmanlık, ya da 

deneyim önem kazanır. Kişi görevin gerektirdiği nitelik ve yeteneklere sahip ise örgüte her 

zaman ve her düzeyden girebilir. Kişiye ödenecek ücret de işin güçlük ve sorumluluk 

derecesine göre belirlenir. 

 

Eşitlik İlkesi 

Herkes insan kaynakları yönetimi tarafından sağlanan olanaklardan herhangi bir engel 

olmadan yararlanabilmelidir. 

 

a-Fırsat Eşitliği 

Herkese aynı şansın tanınması demektir. Ancak yasalar önünde herkesin eşit kabul edildiği 

demokratik ülkelerde bile bunun mutlaka uygulanabildiği anlamına gelmez. Çoğu zaman bazı 

bireylerin karşısına biçimsel olmayan engeller çıkar. Örneğin birçok işte cinsiyet ayrımının 

yapılması gibi. 

 

b-Yükselme Eşitliği 

Örgütlerde bazı gruplara alt seviyelerde işler verilirken üst düzey işlere yükselmeleri 

önlenmektedir. Örneğin aile şirketlerinde aileden olmayanların ne kadar yetenekli olurlarsa 
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olsunlar aynı konumdaki(ama daha az yetenekli) bir aile bireyinin önüne geçmeleri oldukça 

zordur. 

 

c-Paylaşma Eşitliği 

Örgütün eşitlik konusunda yasal hükümlerin uygulanmasını kolaylaştıracak politikalar 

izlemesidir. Örneğin bazı bankaların işe almadan önce adayları bir kursa tabi tutması ve 

adayların belli bir kazanımdan sonra yarıştırılmaları, öğrenme ve gelişme fırsatlarının 

paylaşımına bir örnektir. 

  

Güvence İlkesi  

Güvence ilkesi kariyer ilkesi ile yakından ilişkilidir. Çünkü bir işte kariyer yapabilmek için o 

işte uzun süre kalabilme imkanının tanınması gerekir. İki tür güvenceden bahsedilebilir:İş 

güvencesi ve makam güvencesi. 

 

İş Güvencesi, bireyin haklı nedenler olmadan işten atılamaması ve makam güvencesi ise 

yükseldiği makamdaki görevini koruyabilmesidir. Tüm çalışma yaşamını örgüte adayan bir 

kimse, karşılığında hizmet güvencesi arar; ağır bir kusur işlemedikçe işten atılamayacağından 

emin olmak ister. Japon şirketlerinin çoğunda görülen yaşam boyu istihdam ilkesi, Batıda ve 

ülkemizde pek itibar görmemektedir. Bunun karşılığında iş güvencesinin yasalarla ve toplu 

sözleşmelerle sağlanmasına çalışılmaktadır. Makam güvencesi ise kamu ve özel sektörde de 

sağlanmamıştır. 

 

Yansızlık İlkesi 

 

Yansızlık ilkesi, genelde siyasal amaçlı atamalardan korunmayı amaçlamaktadır. Yönetimin 

siyasal iktidarlara bağımlılığı özellikle kamu kesiminde sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle 

kamu kesiminde çalışanlara siyasi partiye üye olma, seçim kampanyalarına katılma, siyasi 

amaçlı gazete çıkarma, memurluk dolayısıyla elde edilen bilgileri siyasi amaçlarla sızdırma 

vb. alanlarda bazı yasak ve kısıtlamalar getirilmiştir. Burada amaç memurun yansızlığını 

sağlamaktır 

 

Yansızlık diğer yandan yönetimin astlara karşı tutumu olarak da ele alınmaktadır. Her tür 

örgütteki yönetimler çalışanların birer vatandaş olarak sahip oldukları siyasi düşünceler veya 

kullandıkları oy dolayısıyla taraf tutmamalıdırlar.(Yüksel;1997,21-27) 
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEV VE AMAÇLARI 

 

 İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri: 

 

1-  Çalışanlara eşit davranmanın sağlanması, 

2-  İş analizleri ile çalışanlarda aranacak niteliklerin saptanması, 

3-  İşletmenin personel ihtiyacının saptanması, 

4-  Personel seçimi ve işe alınması, 

5-  Çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, 

6-  Örgütsel gelişim için programlar hazırlanması, 

7-  Çalışanların performansını artırıcı sistemler oluşturulması, 

8-  Kariyer planlamasında çalışanlara yardımcı olunması, 

9-  Çalışanlar için söz konusu olabilecek tazminatlar bakımından bir 

      sistem kurulması ve geliştirilmesi,     

10- İşletme ve sendika arasında hakemlik yapılması, 

11- İşletme disiplin ve şikayet mekanizmalarının oluşturulması, 

12- Çalışanların performansını etkileyebilecek bireysel sorunlarla ilgilenilmesi, 

13- İşletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği organizasyonunun oluşturulması, 

14- İşletme içi iletişim sisteminin oluşturulması. 

     

İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerindeki genişleme, yönetimin amaçlarını da etkilemiştir. 

Bugün insan kaynakları yönetimi verimliliği artırmayı, çalışma yaşamında kaliteyi 

yükseltmeyi, işletmenin işçileri ile ilişkileri bakımından yasalarla uyum sağlamasını ve bu 

yollarla rekabetsel avantajlar yakalamayı amaçlamaktadır. Öte yandan insan kaynakları 

yönetimi belki de günün koşullarından kaynaklanan sebeplerle bazı sosyal amaçlara da 

yönelmiş, örneğin kadın işgücünün artan önemi karşısında çocuk bakımı, hamilelik ve analık 

programları, işgücünün yaşlanmasından dolayı yaşlı işgücünden daha iyi yararlanmanın 

sağlanması gibi yeni amaçları da benimsemeye başlamıştır.  

 

İnsan kaynakları bu işlevleri esas olarak söz konusu amaçlara ulaşmak için birçok faaliyette 

bulunmaktadır. Bu faaliyetler arasında işletmenin iç ve dış çevresini tanımlamak ve bunların 

taleplerine yanıt vermek, işletmenin kadrolarını oluşturma, iş davranışlarını değerlendirmek, 
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performanslarını ölçmek, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesinden sorumluluk, etkin iş 

ilişkisinin kurulması ve geliştirilmesi için çaba harcamak, iş ortamının geliştirilmesi, özellikle 

çalışma yaşamının kalitesini artırma çalışmaları sayılabilir.(Aydın; 1008-1009) 

 

İKY PERFORMANSI 

Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin başarısı, dört temel kriter tarafından 

belirlenir: İnsan kaynakları yöneticisi, faaliyetlerini ve politikalar¬ını değerlendirirken bu dört 

temel değişken ile yakından İlgilenmek durumunda¬dır. Bu değişkenler; yeterlilik 

(Competency), bağlanma (Committment), uyum (Compliance) ve maliyet etkililik (Cost 

Effectiveness) değişkenleridir. 4C olarak adlandırılan model aracılığı ile yöneticilerin insan 

kaynakları ile ilgili sorunlara yaratıcı çözümler getireceği beklenmektedir. Modelde yer alan 

kriterler (C'ler) ve ölçüm biçimleri aşağıda sıralanmıştır (Can, Akgün, Kavuncubaşı, 1998; 

Kavuncubaşı, Ersoy 1998): 

 

Yeterlilik:  

 Yeterlilik, personelin işini yapması için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması anlamına 

gelir. Yeterliliği ölçmek ve değerlendirmek için şu soruların yanıtları aranır: Personel işinde 

ne derece yeterlidir? Personelin ek bir eğitime gereksinmesi var mıdır? Sağlık kurumlarında 

personel yönetimi süreçleri, bugünkü ve gelecekteki gereksinmeler açısından yeterli personeli 

kuruma çekebilmekte, işte tutabilmekte ve geliştirebilmekte midir? 

 

Bağlanma:  

Personelin işine ve sağlık kurumuna bağlanma derecesini ifade etmektedir. Personel sağlık 

kurumuna ve yaptığı işe ne   derece   bağlıdır, kurumunu ve görevlerini ne derecede 

benimsemiştir? Bu değişken, görüşme ve anket yöntemleriyle ölçülebilmektedir. Diğer bir 

bilgi kaynağı ise devamsızlık, işten ayrılma ve personel şikâyetleriyle ilgili kayıtlardır. 

Toplanan bilgiler analiz edilerek, insan kaynakları yönetimi süreçlerinin, personelin kuruma 

bağlılığını ne derece artırdığı belirlenebilir. 

 

Uyum:  

Personelin kişisel felsefesi ve amaçlan ile sağlık kurumunun felsefesi ve amaçları arasında bir 

uyum var mıdır? Yöneticiler ve personel arasında karşılıklı güven ve amaç birliği söz konusu 

mudur? Uyum düzeyi; grev, yönetici ve personel arasındaki çatışmaların sıklığı, personel 
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şikâyetleri incelenerek belirlenebilir. Personel ve yönetim arasındaki u-yum derecesi düşük 

ise, iki taraf arasındaki karşılıklı güven azalacak; gerilim ve stres yükselecektir. 

 

Maliyet-Etkililik: 

İnsan kaynakları yönetimi süreçleri,   ücretler, sosyal yardım ve hizmetler, personel devri, işe 

devamsızlık ve diğer kriterler bakımından yapılan giderlere değer sonuçlar verebilmekte 

midir?  

 

İnsan kaynakları yönetimi, sağlık kurumunun başarısını sağlamak ve yükseltmek için kendi 

uzmanlık alanına giren işlevleri, bu değişkenler açısından değerlendirmek ve olası sorunlara 

çözümler getirmek zorundadır. Sağlık kurumları bağlılığı, uyumu, yeterliliği ve maliyet 

etkililiği artırmak için insan kaynakları yönetimi süreçlerini tasarlayarak, çevredeki 

değişmelere ayak uydurma kapasitelerini geliştirirler. Bu 4-C Modelinin geliştirilmesi ve 

uygulanması şu sonuçların elde edilmesini sağlar: 

1.  Yüksek bağlılık: Yöneticiler ve personel arasında iyi bir iletişim sağlanır, karşılıklı güven 

duygusu yaratılır, her iki kesimin birbirlerinin gereksinme ve ilgilerine karşı duyarlı olduğu 

çalışma ortamı yaratılır. 

2. Yüksek yeterlilik: Personel, işlerini etkili biçimde yapabilmek için gerekli bilgi ve 

becerilere sahip olur ve iş yapısındaki değişimlere gerekli ölçüde uyum gösterir. 

3.  Maliyet-Etkililik: Personele yapılan giderler (ücret, sosyal yardım vb) denetim altına alınır 

ve bu yolla hizmet maliyetleri düşürülür. 

4. Yüksek uyum: Yönetim ve personel, karşılaşılan sorunların çözümü ve ortak amaçların 

başarılması için işbirliği yapar. 

Yukarıda kısaca açıklanan başarı kriterleri, genel olarak personelin güdülenmesini, işe 

bağlılığını ve verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. 

 

PERSONEL YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

PY’nin görev alanı, örgütün büyüklüğüne, türüne, ülkenin yönetim biçimine göre farklılıklar 

gösterebilir. Aslında bir örgütte, yönetimin çalışanları algılama ve tanımlama biçimi, personel 

biriminden beklentileri, personel hizmetlerine gösterilen duyarlığın derecesi, o örgütte 

personel biriminin görev kapsamını belirler (Açıkalın 1996). 

Toplumsal ve örgütsel boyutlu gelişmeler sonucunda, örgütlerde bulunan en alt kademeden, 

en üst kademeye kadar, örgüt personelinin, örgütün insan kaynakları olarak algılanması ve 

“personel birimlerinin” de yeni bir anlayışla; bütün görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte 
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İKY birimleri olarak ele alınma zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Aykaç 1999). Başka bir ifade 

ile, PY’nin yerini İKY’ne bırakması belirli gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Bu değişime 

neden olan etmenler, rekabet üstünlüğü sağlayan faktörlerin, kullanılan yönetim 

yaklaşımlarının ve işgücü arzının yapısal değişimi olarak belirtilebilir. İKY, bir görüşe göre 

günümüzde geleneksel PY’nin yerine kullanılmaya başlanan modern bir terim olarak 

algılanmaktadır. Ancak, pek çok uzman ve araştırmacıya göre de, bu yeni terim bir “hizmetli 

zihniyeti” taşıyan, dar kapsamlı PY kavramından önemli ölçüde farklıdır (Acar 2000). 

İKY’nin ele aldığı konuların büyük bir çoğunluğu, geleneksel PY’nin de konuları arasında yer 

almakla birlikte, bu konuların ele alınış biçimi ve benimsenen yaklaşım arasında önemli 

farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Bu farklılıkların daha çok; konuyu algılama, içerik, 

anlayış, değerlendirme ve yaklaşım farklılığı olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile, İKY’nin 

ele aldığı konularla, geleneksel PY’nin ele aldığı konular arasında benzerlik bulunmasına 

rağmen; İKY’nin günümüzde meydana gelen, siyasal, toplumsal, ekonomik ve uluslararası 

ilişkiler alanındaki gelişmeleri dikkate alarak, türlü yeniliklere, değişmelere açık ve duyarlı; 

dinamik bir yapı olduğu varsayımından hareketle; geleneksel PY’nin ele aldığı konuları hem 

içerik olarak, hem de ana temalar olarak daha geliştirdiği ve zenginleştirdiği söylenebilir. 

Bunun doğal bir sonucu ve günümüzde benimsenen modern yönetim anlayışının gereği 

olarak, PY kavramı yerine, örgütün insan kaynaklarına daha büyük önem verildiğinin bir 

ifadesi ve örgütün insan kaynakları ile ilgili konularının daha ayrıntılı bir şekilde 

incelendiğinin bir göstergesi olarak, İKY kavramının yaygın bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir (Aykaç 1999). 

Bazı bilim adamları PY kavramı ile İKY kavramını eş anlamlı olarak değerlendirirken, diğer 

bazı bilim adamları, esas itibariyle bu kavramlar arasında çok büyük anlam farkı 

bulunmamakla birlikte, örgütte yerine getirilen fonksiyonlar bakımından bazı farklılıkların 

bulunduğunu öne sürmektedirler. Bazı bilim adamları ise, İKY’nin yeni bir şey ortaya 

koymadığını, içeriği aynı olmakla birlikte, sadece bir etiket değişikliğinden ibaret olduğunu 

öne sürmüşlerdir (Aykaç 1999). 

İKY, geleneksel PY’nden farklı olarak, daha kapsamlı ve örgütün İK potansiyelinden tam 

olarak yararlanmayı amaçlamaktadır. Ancak, İKY ile PY’nin taban tabana zıt kavramlar 

olduğunu söylemek de yanlış olacaktır. Buna karşılık, İKY, günümüzde toplumsal, örgütsel 

ve yönetsel alanda meydana gelen gelişmelerin bir sonucu olarak, örgütün insan kaynaklarına 

yeni bir yaklaşımı ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, İKY ile geleneksel PY’nin 

benzer yönleri bulunmakla birlikte, bu benzer konularda bile farklı ve yeni yaklaşımları 

benimseyen İKY, geleneksel PY’nin çağdaş bir ifadesi, yenilikçi ve değişimci bir yorumudur 
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(Aykaç 1999). İKY, PY’nden çok farklı ve apayrı teori, uygulama ve pratik yönelimler 

getirmemiştir. İKY, insan ilişkileri, yönetim ve personel yönetimi konusundaki bilgi ve 

ilkeleri bir bütün içinde ve farklı bir bakış açısı ile ele alır. Buna göre İKY, PY işlevlerini de 

içeren, ancak bununla sınırlı kalmayan bir perspektife sahiptir (Fındıkçı 2001). 

PY ve İKY’nin özünde yani konuların ele alınış biçiminde benimsenen yaklaşım farklılıkları 

Tablo 1’de gösterilmiştir: 

Tablo 1. İnsan Kaynakları ve Personel Yönetiminin Farklılıkları 

Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş odaklı İnsan odaklı 

Operasyonel faaliyet Danışmanlık hizmeti 

Kayıt sistemi Kaynak anlayışı 

Statik bir yapı Dinamik bir yapı 

İnsan maliyet unsuru İnsan önemli bir girdi 

Kalıplar, normlar Misyon ve değerler 

Klasik yönetim Toplam kalite yönetimi 

İşte çalışan insan İşi yönlendiren insan 

İç planlama Stratejik planlama 

Kaynak: Sabuncuoğlu, 1998: 11. 
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SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Teknolojik ve bilimsel tüm gelişmelere rağmen, sağlık alanındaki en önemli kaynak sağlık 

insangücüdür. Ülkelerin sağlık hizmetlerini planlama, sunma ve geliştirme süreçlerinde 

üzerinde önemle durulması gereken konu sağlık insangücüdür. Etkili ve verimli bir sağlık 

hizmeti sunulabilmesi için yeterli nicelik ve nitelikte sağlık personelinin doğru zamanda ve 

doğru yerde istihdam edilmesi gerekir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık çalışanları; toplumun sağlık düzeyini koruyan ve 

geliştiren kimselerdir. Sağlık insangücü, sağlık hizmetleri sunumundaki en önemli 

kaynaklardan biridir. Sağlık sektörü emek-yoğun bir sektördür. Sağlık hizmetleri çok özel 

teknik bilgi ve becerilerle donatılmış bir insangücü gerektirmektedir ve hizmetin odak 

noktasını bu insangücünün zihinsel ve bedensel kapasitesi oluşturmaktadır. 

 

İnsan kaynakları (personel), sağlık kurumlarında üretim faaliyetini doğrudan veya dolaylı 

biçimde gerçekleştiren kişileri ifade eder. İKY, sağlık kurumlarında çalışanların etkili ve 

verimli biçimde çalıştırılmasıyla ilgili faaliyetler bütünü veya sistemi olarak tanımlanabilir. 

Sağlık kurumlarında faaliyetler, eğitim ve deneyimi birbirinden çok farklı personel grubunun 

eşzamanlı çalışmalarıyla yürütülür. Makine ve teknik donanıma oldukça bağımlı olan 

endüstriyel kurumların tersine, sağlık kurumları, yeterli sayı ve nitelikte insangücüne sahip 

olmadan faaliyetlerini gerçekleştiremez. Sağlık kurumlarında verilen hizmetin kalitesini, 

büyük ölçüde, sağlık insangücü belirler. 

 

Sağlık kurumları açısından İKY, Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan 

ve çalışanlara yönelik stratejiler, taktikler, planlar ve programlardan oluşur.  

Sağlık kurumlarının verimli bir biçimde çalışabilmesi, personelin etkili yönetilmesine ve 

harekete geçirilmesine bağlıdır. Bu nedenle bütün yöneticiler insan kaynaklarını etkili bir 

biçimde yönlendirmeli ve personelin ortaya çıkarabileceği sorunları istenilen biçimde 

giderebilmelidir. Burada birkaç terim arasında ayrım yapmamız gerekecektir. Bunlardan 

birincisi; “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “İnsan Kaynakları Yöneticisi”dir. Yukarıda 

verdiğimiz tanımlar gereği, sağlık kurumlarındaki yöneticilerin tümünün ana görevlerinden 

birisi insan kaynakları yönetimidir. Yöneticiler amaçlara diğerlerinin çabalarıyla ulaşırlar. 
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Çalıştırdığı bu kişiler, emri altında bulunan komuta elemanları ile kendisine öğüt veren, yol 

gösteren ve belli alanlarda aydınlatan uzman ya da kurmay kişilerdir. İşte sağlık kurumları 

büyüdükçe yöneticiler, çeşitli kişilerin uzmanlıklarından yararlanma zorunluluğunu duyarlar. 

İnsan kaynakları yöneticisi de bunlardan birisidir. Bu yönetici, insan kaynakları işlevini yerine 

getirmede komuta yöneticisine uzmanlık hizmeti sunan kişidir. Ancak her ne kadar 

danışmanlık görevi üstlenmişse de insan kaynakları yönetimine ilişkin konuları komuta 

yöneticisine önerirken bir katalizör, yani başlatan ve kolaylaştıran kişi olmak durumundadır. 

 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde verilebilmesi için 

sağlık iş gücünün etkili yönetiminin şart olduğu görüşü son yıllarda giderek önem 

kazanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkeleri arasında değinilen sağlık iş gücü 

planlamasına ilişkin konular, Sağlıkta Dönüşüm Programına Destek Projesi’nin çeşitli 

bileşenlerinde yer almış ve D bileşeninde “Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla 

çalışan sağlık insan gücü” şeklinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. (Sağlıkta Dönüşüm 

Projesi Konsept Notu, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi, 2003,) 

 

SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI  

İş Analizi; İş analizi, bir kurumda personel tarafından yerine getirilen tüm işlerin ayrıntılı 

biçimde incelenmesidir İş analizi ile işin içeriğinde yer alan görevler ile beceri, deneyim, 

eğitim gibi, işin başarılması için personelin sahip olması gereken nitelikler ve işin yapıldığı 

ortam ile ilgili bilgiler toplanır. En genel biçimiyle iş analizi, "bir işin içerdiği görevlerin, 

sorumlulukların ve işin başarıyla yapılması için bu işi üstlenecek kişilerde aranması gereken 

niteliklerin sistematik biçimde incelenmesi süreci" olarak tanımlanabilir. İş analizi ile elde 

edilen veriler, iş tanımı ve iş gerekleri belgelerinde özetlenirler. İş analizini bir araştırma 

(bilgi toplama) faaliyeti, iş tanım ve iş gereklerini de araştırma sonuçları gibi değerlendirmek 

olanaklıdır.  

İş analizi, insan kaynakları yönetiminin temel aracıdır. Sonuçlarından geniş ölçüde 

yararlanılması nedeniyle iş analizleri çok zaman insan kaynakları yönetimine ilişkin 

programların temelinde yer almaktadır. İş analizi yapılmaksızın insan kaynakları yönetiminin 

diğer işlevlerini gerçekleştirmek olanaklı değildir. İş analizi, insan kaynakları yönetiminin 
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işlevlerinin etkili biçimde yerine getirilmesi için dayanak oluşturmakta ve bu işlevlere veri 

sağlamaktadır.  

İş analizi çalışmalarında kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İş analizi çalışmalarında 

en yaygın kullanılan yöntemler şunlardır:  

• Gözlem Yöntemi  

• Görüşme Yöntemi  

• Anket Yöntemi  

• Karma Yöntem  

İş analizi çalışmasıyla toplanan verilerin özetlendiği belgelerden birincisi iş tanımıdır. İş 

tanımı, işin içeriğindeki görevleri, sorumlulukları, çalışma koşullarını ve işin diğer yönlerini 

açıklayan yazılı bir belgedir. Bu anlamda iş tanımı iş analizi çalışmasının hem uzantısı, hem 

de ürünüdür. İş analizi ve iş tanımı arasındaki temel farklılık şöyle özetlenebilir: İş analizi işle 

ilgili bilgileri toplayan bir mekanizma, iş tanımı ise toplanan bu bilgileri sistematik ve bilinçli 

biçimde sunan bir tekniktir. İş tanımları hazırlanırken iş analizi bilgileri daha özet ve anlaşılır 

duruma getirilir. İş tanımlarının işin bütün yönlerini açıkca ortaya koyması gereklidir. 

Hazırlanan belgenin herkes tarafından anlaşılır nitelikte olması için, kurulan cümleler ne çok 

genel, ne de çok dar olmalıdır. İş tanımında yer alan anlatımların, yoruma olanak tanımaması 

yani okuyan tüm kişilerin aynı anlamı çıkarabileceği biçimde olması gereklidir.  

İş analizi ile toplanan verilerinin özetlendiği ikinci belge iş gerekleridir. İş gerekleri işin 

gerektirdiği personel niteliklerini yansıtır. İş gerekleri bu yönü nedeniyle iş tanımlarından 

farklıdır; iş tanımı işin profilidir, iş gerekleri ise işi yerine getirebilecek personelin taşıması 

gereken niteliklerin bir profilidir. İş gerekleri formunun standart bir formatı bulunmamaktadır. 

Her kurum kendi yapısına ve geleneklerine uygun formlar hazırlamakta ve uygulamaktadır.  

İnsan Kaynakları Planlaması; İnsan kaynağı planlaması, kurumun arz talep yönünden 

gelecekte ihtiyaç duyacağı personelin, sistematik olarak önceden tahmin edilmesidir.  Sağlık 

insan gücü planlaması ise; doğru yerde, doğru zamanda, doğru beceride ve doğru sayıda 

insanı bulundurmaktır (Hornby, 1992). İnsan kaynaklarının planlanması, sağlanması, 

seçilmesi, işe yerleştirilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde bilimsel ve sistematik olmayan 
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uygulamalar yararlı olmamaktadır. Parmak hesabıyla, deneme-yanılma yoluyla karar verme 

alışkanlığı ve savurganlığına kurumların daha fazla katlanamayacakları, fizibilite açısından 

ifade edilebilir. Bu nedenle tüm sağlık kurumlarının, gerek kamu kesiminde, gerekse özel 

kesimde olsun, girdileri üretime dönüştürebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, insan gücü planlarını yapmak zorunluluğu vardır.  

 

İnsan kaynakları planlamasında ilk aşama, kurumun iç ve dış çevre koşul ve değişkenlerinin 

değerlendirilmesini içeren stratejik planlamadır. Dış çevre yasal düzenlemeleri, işçi 

sendikalarını, toplumu, dernekleri, hisse senedi sahiplerini, rekabet, müşteri gibi ögeleri içerir. 

İnsan kaynakları planlamasında bu değişkenlerin her biri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate alınır. 

Kurumun iç çevresi ise amaçları, politikaları, iklimi, iletişim sistemi, güdüleme, önderlik 

biçimleri, çalışma hayatının niteliği gibi koşulları içerir ve bu etmenler İnsan Kaynakları 

planlaması ile çok yakından ilgilidir.  

 

İkinci aşama personel sayısının tahmin edilmesidir. Bir kurumun kısa, orta ve uzun 

dönemlerde üreteceği mal veya hizmet miktarıyla, istihdam edeceği personel sayısı arasında 

önemli bir ilişki vardır. Geniş anlamda planlama, kurum amaçlarının nasıl 

gerçekleştirileceğinin kararlaştırılmasıdır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için şimdi ve 

gelecekte kurumun personel ihtiyacı nedir ve ne olacaktır? Bu soruların yanıtını tahmin 

etmek, bazı teknik ve yöntemlerin kullanılmasını gerektirir. Talep tahmini yöntemleri basit 

projeksiyonlardan karmaşık modellere kadar değişiklik gösterir.  

 

Üçüncü aşama mevcut personel durumunun analizidir. Planlama sürecinde stratejik amaçlar 

ve planlar geliştirildikten sonra, sağlık kurumunun personel yapısı analiz edilir. Bu aşamada iş 

tanımı ve gerekleri incelenir. Personel envanterleri hazırlanır ve personel hareketliliği (iş gücü 

devri) incelenir. 

 

Son aşama ise  sonuçların değerlendirilmesi ve uygulanmasıdır. Personel planlaması ile sayı 

ve nitelikleri itibariyle gereksinim duyulan personel belirlenmektedir. Uygulama aşamasına 

geçilmeden planlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi ve karşılaşılması olası sorunların 

değerlendirilmesi gereklidir.  

Personel planlaması, daha önce değinildiği gibi insan kaynakları yönetiminin diğer 

işlevlerinin yürütülmesi için temel oluşturmaktadır. Personel planları ile gerekli personelin 
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sayı ve nitelikleri belirlenmektedir. Planlama ile istihdam işlevi tamamlanmaz; planlama bir 

çerçeve oluşturur ve bu çerçeve sınırları içinde personel sağlama ve seçme işlevi yerine 

getirilir.  

İnsan Kaynakları Sağlama; İnsan kaynağı (İK) sağlama, sağlık kurumunda çalışmak isteyen 

yeterli miktarda aday personelin bulunmasını ve hazır tutulmasını içerir. Başka bir anlatımla 

insan kaynakları sağlama, aday personel havuzu oluşturma ve geliştirme faaliyetlerini kapsar. 

Bu yolla sağlık kurumları gereksinim duyduğu anda istihdam edebileceği insan kaynağı 

birikimine sahip olmaktadırlar. Personel sağlama işlevi, temel olarak çeşitli personel 

kaynaklarının belirlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla açık işlerin gereklerine uygun aday 

personel kitlesinin yaratılmasını hedeflemektedir. 

İnsan kaynakları iç yada dış kaynaklardan sağlanabilir. İç kaynaklar, sağlık kurumunda hali 

hazırda çalışmakta olan personeli ifade etmektedir. İç kaynaklardan personel sağlanması, 

insan kaynağı gereksinmesinin çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılarak mevcut personel ile 

giderilmeye çalışılması, yani iç kaynakların değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Sağlık 

kurumlarında iç kaynaklardan personel sağlama faaliyetleri sıklıkla gerçekleştirilmektedir. 

Sağlık kurumlarında iç kaynaklardan personel sağlama olanağı yoksa zorunlu olarak dışa 

açılma ve dış kaynaklara başvurma gerekecektir. 

İnsan Kaynakları Seçme; Bir önceki bölümde, sağlık kurumlarında personel sağlama 

konusu ele alınmıştı. Personel sağlama, sağlık kurumunda çalışmaya istekli aday personel 

havuzunu yaratmayı amaçlayan insan kaynakları işlevidir. İnsan kaynakları seçme işlevi ise, 

oluşturulan aday personel havuzundan, sağlık kurumunun gereksinimlerine en uygun 

personelin bulunmasını ve seçilmesini kapsamaktadır.  

İnsan kaynakları seçimi, personel sağlama süreci sonucunda yaratılan aday personel 

potansiyelinin iş gerekleri ölçütüne göre değerlendirilerek adayların işe alınıp alınmama 

kararının verildiği insan kaynakları yönetimi sürecidir. Bu aşama personel sağlama sürecinin 

tersi nitelik gösterir. Zira, personel sağlama süreci ile, açık işin gereklerine uygun aday 

personel sayısı artırılmaya çalışılırken, seçim süreci ile aday sayısı azaltılarak en uygun 

personelin seçilmesine çalışılmaktadır.  

Başarı ve Performans Değerleme; Sağlık kurumlarının başarısı çalışanlarının başarılı olması 

ile mümkün olabilmektedir. Performans, herhangi bir görevin gereği olarak önceden 
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belirlenen standartlara uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara yaklaşma 

derecesi olarak tanımlanabilir.  

• Başarı değerlendirmesi personelin kuruma yaptığı göreli katkıyı belirlemektedir,  

• Başarı değerlendirmesi sürekli başarı yönünde personeli isteklendirir; personelin daha 

etkili ve üretken olması için eksik yönlerini tamamlanmasını sağlar,  

• Başarı değerlendirmesi sonuçları, personelin başarısına paralel bir ücret ve ödül 

almasını sağlar,  

• Başarı değerlendirmesi ile daha fazla sorumluluk içeren işler (terfi) için uygun 

personeli belirlememede ve personeli o iş için hazırlamada yardımcı olur,  

• Başarı değerlendirmesi, personelin gerçek başarısı yanında kendisinden ne 

beklendiğini de ortaya koyar; personele yaptıkları işteki başarıları hakkında geri 

bildirimde bulunarak onların başarı motivasyonunu arttırır,  

• Başarı değerlendirmesi ile mevcut insan gücü kaynakları incelendiğinden, elde edilen 

sonuçlar ya da veriler insan gücü planlamasında kullanılabilir,  

• Başarı değerlendirmesi ile üst ve ast arasındaki etkileşim pekişir; bireysel amaç ve 

ilgilerin taraflarca bilinmesini sağlar; Bu süreç aynı zamanda değerleyici ve 

değerlenen arasındaki güvenin artmasına da yol açar.  

Son yıllarda sağlık hizmetlerinin kalitesi ve performansına yönelik ilgili önemli ölçüde 

artmıştır. Bu ilginin artışı, hizmet kalitesinin ölçümü ve performansın yükseltilmesine yönelik 

programların geliştirilmesine yol açmıştır. Hekim performansının geliştirilmesine yönelik ilk 

çalışmalar, birey olarak hekimi esas almış, klinik denetim, eşitlerin değerlemesi (peer rewiev) 

ve sürekli tıp eğitimi gibi müdahaleleri temel araç olarak kullanmıştır. Bu geleneksel 

yöntemler, tek başlarına kullanıldıklarında sınırlı bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. 

Hekim performansının geliştirilmesi için, kurumsal boyutta da bazı değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. 

  

Eğitim; Çağımızda teknolojik değişmeler hızlı bir şekilde artmakta ve bunun en belirgin 

etkileri de iş yaşamında kendini göstermektedir. Sağlık kurumları yenilikleri anında izlemek 

ve kendilerini yeni koşullara uyarlamak durumundadırlar. Bu hızlı gelişim karşısında örgün 

eğitim kurumlarında ya da iş yerlerinde edinilmiş olan mesleki bilgiler ya değişmekte ya da 

yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çeşitli işlerde çalışanlar, çağı yakalamak için yeni 
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gelişmeleri izlemek zorundadırlar. Aksi halde rekabetin acımasız yasalarına boyun eğmek 

durumunda kalacaklardır. Bu da, öğrenme sürecinin çalışma hayatının başından sonuna kadar 

gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasından önce hizmet içi eğitim gereksinmesinin 

belirlenmesi gerekir. Hizmet içi eğitim gereksinmesi, bir işte çalışan kişi için, işin yerine 

getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve davranış bakımından duyulan eksiklik ya da 

gerekliliktir. Bir veri toplama süreci olan eğitim ihtiyacının belirlenmesi, programının birim, 

içerik ve amaçları konusunda karar vermek için gerekli bilgileri sağlar. 

 

Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının saptanması, kurumdaki eğitim biriminin görevidir. Literatürde 

ihtiyaç analizi adı verilen bu çalışmaların yürütülmesinde, eğitim birimi görevlileri ile diğer 

birimlerdeki yönetici ve nezaretçiler işbirliği içinde olmalıdır. Eğitim biriminin bulunmadığı 

orta büyüklükteki kurumlarda bu görevi personel birimi üstlenir. 

 

İhtiyaç analizleri, gözlem, görüşme anket ve yazılı belgelerin incelenmesi yöntemleriyle 

gerçekleştirilir. Eğitim ihtiyaçları konusunda her düzeyde çalışan ve yöneticinin görüşlerini 

almak para ve zaman açısından maliyetli bir iştir. Bu nedenle hizmet içi eğitim ihtiyacını 

tespit etmek için daha önce yapılmış iş analizleri ve personel başarı değerlendirme 

sonuçlarından yararlanılır. Bundan başka, kurumda görülen çeşitli örgütsel sorunlar da hizmet 

içi eğitim ihtiyacını gösterebilir. 

İş değerlemesi, bir işin diğer işlere göre değerini (göreceli değer) belirlemek için biçimsel ve 

sistematik olarak karşılaştırılmasını içerir. İşin göreceli değeri, yaratılan göreceli değeri, yani 

işin görülmesi aracılığı ile kurumsal amaçlara yapılan katkıyı gösterir. Sağlık kurumlarında 

yapılan tüm işlerin bir değeri vardır. Anca tüm işlerin sağlık kurumunun amaçlarına katkı 

derecesi aynı değildir. Örneğin hasta kabul memurluğu ile genel cerrahi uzmanlığı işlerini ele 

alalım. Hasta kabul memurluğu da, genel cerrahi uzmanlığı da bir hastane içi önemlidir. 

Ancak bu iki işin hastane amaçlarına katkısı aynı düzeyde değildir. Genel cerrahi uzmanlığı 

işinin, hasta kabul memurluğu işine oranla hastane amaçlarına daha fazla katkı sağladığı 

aşikardır. Bu durumda, genel cerrahi uzmanlığı işinin, hasta kabul memurluğuna göre daha 

değerli bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak kurumsal amaçlara en fazla katkıyı yapan 

iş, diğer işlere göre daha önemlidir ve daha fazla ücrete layıktır. Kurumsal amaçların 
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gerçekleştirilmesine en fazla katkıyı yapan işe en fazla ücretin ödenmesi, eşit işe eşit ücret 

ilkesinin uygulanmasının özüdür. Eşit işe eşit ücret, ücretlerin, işlerin göreceli değerlerine 

göre ücretlendirilmesi anlamına gelir. Kurum açısından değerli bir işe daha az değerli bir işe 

göre yüksek ücret ödenmesi ya da aynı değerde iki işe (örneğin yardımcı hizmetli işi ve 

garsonluk işi) aynı ücretin ödenmesi, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasıdır. 

Ücretlendirme, Ücret çok yönlü bir kavramdır: Ekonomik ve toplumsal yaşamın hemen 

hemen tüm yönlerini etkilemektedir. Zira ücretler, gerek emeği karşılığında çalışan insanların 

gelirini ve yaşam düzeyini belirleyen bir öğe olarak, gerek endüstrinin gelişmesine etki eden 

önemli bir maliyet öğesi olarak ve gerekse ulusal gelirin çeşitli kesimler arasındaki dağılış 

biçimini, o toplumdaki sosyal adaletin gerçekleştirilme derecesini gösteren bir ölçüt olarak 

önem taşır. 

 

Personelin sağlık kurumuna yaptığı katkılar karşılığı aldığı ücret, onların yaşamlarını devam 

ettirmesini sağlaması yanında, personele, kurum içinde statü ve saygınlık da 

kazandırmaktadır. Ücret yönetimi bu yönleriyle karmaşık bir görev olmakta; hem kurum, hem 

de personel açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Ücretleme faaliyetlerinde gözetilmesi gereken en önemli konu, eşitlik, yani eşit işe eşit ücret 

ödenmesidir. Ücretlemede eşitliğin iki boyutu vardır. Kurum içi eşitlik ve kurum dışı eşitlik. 

Kurum içi eşitlik, kurum içinde işlerin değeri ile ücretler arasında bir uyumun bulunması; her 

işe değerine uygun bir ücretin ödenmesidir. Kurum dışı eşitlik ise, bir sağlık kurumunda 

ödenen ücretlerin, diğer sağlık kurumlarında ödenen ücretlerle uyumlu (yakın) olması 

anlamına gelir. Kurum içi ücret eşitliğini sağlamak için iş değerlemesinden yararlanılması 

zorunludur. Kurum dışı ücret eşitliğini sağlamak için de, piyasa ücret araştırması yapılmalıdır 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden 

iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları iş 

sağlığı olarak tanımlanmaktadır. (Uluslararası Çalışma Örgütü-Dünya Sağlık Örgütü - 1950) . 

Bir başka deyişle, iş sağlığı, bütün iş kollarında çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyo-

ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak, çalışma 

şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile çalışan sağlığının bozulmasını engellemek, 

her çalışanı kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak, özet olarak işin, çalışana 

ve çalışanın işe uyumunu sağlamak şeklinde tanımlanabilir. 
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İş Güvenliği sağlıkla ilgili hizmetlerin yanı başında, onları bütünleyen teknik hizmetleri 

kapsamaktadır ve daha çok mühendislik veya teknik personel uygulamalarına dayanır. İş yeri 

ortamının havalandırılması, elektromanyetik ışın veya radyasyon yayan cihazların bu 

zararlarının önlenmesi, maden ocaklarında galerilerin çökmemesi için kurulacak destek 

sistemleri vb. örnek olarak verilebilir. Tanımlanan kapsamda sunulacak hizmetler doğrudan 

çalışanı da içerdiğinden burada iş güvenliği ve işçi güvenliği ayrımına gidilmemiştir. Bir 

bütün olarak iş güvenliği hizmetleri temelde, yeri geldiğinde çalışana dönük güvenlik 

önlemlerinin de alınması koşuluyla yürütülebilir. 

İş Güvenliği, işyerlerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve 

sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için 

yapılan sistemli çalışmalar şeklinde tanımlanabilir  

İş güvenliği çalışmalarının amaçlarını, çalışanları korumak, çalışanların rahat ve güvenli bir 

ortamda çalışmalarını sağlamak, çalışana güven veren, verimi arttıran ve iş kazası olmayan bir 

çalışma ortamı sunmak, işletme güvenliğini sağlamak, işletmeyi tehlikeye düşürebilecek 

durumları ortadan kaldırmak şeklinde sıralayabiliriz. Burada ana amaç iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını en aza indirmektir. 

 

Sağlıkta insan kaynakları yönetimi iki düzeyde incelenebilir; 

• Makro Düzey  

• Mikro düzey 

MAKRO DÜZEY 

İSTİHDAM; 

Türkiye’de 2007 yılı Nisan ayı itibariyle 97.818 hekim bulunmaktadır. Bunun 49.740’ı   (% 

50,8) uzman hekim, 29.936’sı (% 30,6) pratisyen hekim ve 18.142’si (% 18,5) asistan 

hekimdir. Mevcut iş gücünün sayısal durumu 2002 yılıyla kıyaslandığında eczacı ve pratisyen 

hekimler hariç diğer meslek gruplarında bir artış olduğu görülmektedir. 2007 yılı Nisan ayı 

itibariyle 1000 kişiye düşen uzman hekim sayısı 0,67; asistan hekim sayısı 0,24 ve pratisyen 

hekim sayısı da 0,40’dır. Asistan hekimler, önümüzdeki birkaç yıl içinde uzman olacağına 

göre asistan sayılarının da katılımıyla birlikte aslında 1000 kişiye düşen uzman hekim sayısı 

0,91’olarak görülebilir.  
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Eğer bir ülkede uzman hekim sayısı pratisyen hekim sayısından fazlaysa bunun anlamı uzman 

hekim odaklı bir sağlık sisteminin var olduğudur. Bunu tersine çevirmek, maliyetleri azaltmak 

ve aile hekimliği sistemini kurabilmek için pratisyen hekim sayısının artırılması 

gerekmektedir.  

 

Türkiye’de mevcut sağlık iş gücü nüfusa dayalı olarak OECD Avrupa Bölgesi Ülkeleriyle 

kıyaslanırsa; 1000 kişilik nüfusa düşen sağlık iş gücü sayısının belirgin oranda düşük olduğu 

görülmektedir. Şöyle ki, Türkiye toplam hekim sayısı, hemşire sayısı ve diş hekimi sayısı 

açısından bu ülkeler arasında sonuncu; pratisyen hekim, uzman hekim ve eczacı sayıları 

açısından da sondan dördüncü sıradadır. 

 

 

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türkiye’de sağlık hizmetlerinde üzerinde önemle durulması 

gereken bazı gelişmeler olmuştur. 1999-2002 yılları arasında 39.000, 2003-2007 yılları 

arasında 102 bin sağlık personeli istihdam edilmiştir. İstihdamla ilgili diğer değişimler; Yeni 

“Atama ve Nakil Yönetmeliği” ile, bölgeler ve hizmet grupları oluşturarak adil bir personel 

dağılımı imkânı getirilmesi, hizmet puanı kriterleri belirleyerek personel nakillerini objektif 

bir esasa bağlanması, mazeret durumları için daha sıkı bir denetim sistemi getirilmesi ve 

atamalar bilgisayar ortamında kura ile yapılarak şaibeler ortadan kaldırılmasıdır. 

 

COĞRAFİ DAĞILIMI 

 

 

Türkiye’de sağlık iş gücünün coğrafi dağılımı incelendiğinde iller arasında bazı dengesizlikler 

olduğu göze çarpmaktadır. Dengesizlik uzman hekim, ebe ve hemşire sayılarında daha 

büyükken, pratisyen hekim ve toplam hekim sayılarında nispeten daha azdır. Dikkat çeken bir 

başka nokta en iyi ve en kötü durumdaki illerin hep aynı bölgeden olmayışıdır. Mevcut veriler 

Türkiye’de iş gücünün dengesiz dağılımının karmaşık sosyokültürel ve sosyoekonomik 

nedenlere bağlı olduğuna işaret etmektedir.  
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Sağlık iş gücü dağılımındaki dengesizliğe karşı, SB Kalkınmada öncelikli bölgelerde yaşanan 

sağlık personeli sıkıntısını gidermek amacı ile uygulanan sözleşmeli sağlık personeli alımıyla, 

özellikle hekim dışı sağlık personeli açısından bu bölgelerde istihdam sağlanmıştır. Tekrar 

uygulamaya konulan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ile bu bölgelerde çalışan uzman ve 

pratisyen hekim sayılarında artış gözlenmiştir.  

 

SB iş gücünün bölgeler arası dengesizliğini gidermek amacıyla uygulanan politikalar 

sonucunda 2002 ve 2007 yılları arasında olumlu gelişmeler sağlanmıştır.  En iyi ve en kötü 

durumda olan bölgeler arasındaki uzman hekim başına düşen nüfus kıyaslandığında 2002 

yılındaki 13,9 katlık farkın, 2007 yılında 4’e düştüğü görülmektedir.  

 

Son birkaç yıldır sağlık çalışanlarının nüfusa göre il bazındaki dağılım farklılıkları azalmıştır  

Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile dört uzmanlık dalında eşit coğrafi dağılım sağlanmıştır 

– Dahiliye  

– Kadın Doğum ve Jinekoloji  

– Pediatri  

– Genel Cerrahi 

 

EĞİTİM 

 

İhtiyaç duyulan sağlık personelinin yetiştirilmesi ve istihdamı aşamasındaki koordinatörlük 

görevi, mevzuata göre SB’ye verilmiştir. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda bu 

konuda SB’nin YÖK ile işbirliği görevi belirtilmiştir. Türkiye’de mezuniyet öncesi sağlık 

eğitimi fakülteler, dört yıllık yüksek okullar, iki yıllık ön lisans programları ve Sağlık Meslek 

Liseleriyle (SML) ; lisansüstü sağlık eğitimi ise üniversitelerde uzmanlık, doktora ve master 

derecesi şeklinde verilmektedir. Halihazırda 52 adet Tıp Fakültesi, 15 tane Diş Hekimliği 

Fakülteleri, 12 adet Eczacılık Fakültesi bulunmaktadır.  

 

 

Türkiye’de 2006-2007 öğretim yılı itibariyle tıp fakültelerinde toplam 32.781 öğrenci 

bulunmaktadır. Bu dönemde yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 5.018, 2006 yılında mezun 

olan öğrenci sayısı ise 4.494’tür. 
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Türkiye’de diş hekimliği ve eczacılık fakültesi ve toplam öğrenci sayılarında geçmişe oranla 

artış görünse de 2001 yılından bu yana bariz bir gelişme olmamıştır. Geçmişe oranla öğrenci 

sayılarında meydana gelen artış, fakülte sayılarında görülen artışın gerisinde kalmış, bu durum 

fakülte başına öğrenci sayısında azalmayla sonuçlanmıştır. Benzer sonuçlar öğretim elemanı 

başına düşen öğrenci sayısında da yaşanmış, öğretim elmanı sayısındaki artış, öğrenci 

sayısındaki artışa kıyasla daha fazla olmuştur. Örneğin 1984 yılında Öğretim elemanı başına 

düşen öğrenci sayısı diş hekimliği fakültelerinde 7,1 ve eczacılık fakültelerinde 10 iken; 2006 

yılında bu sayılar sırasıyla 3,8 ve 5,5’dir. 

 

Türkiye’de hemşirelik ve ebelik eğitimi, üniversitelerde lisans düzeyinde ve MEB’e bağlı 

SML’ de orta öğretim düzeyinde sürdürülmektedir. 2006-2007 öğretim yılı itibariyle 

üniversitelerde hemşirelik bölümlerindeki toplam öğrenci sayısı 18.252, ebelik 

bölümlerindeki öğrenci sayısı ise 5.906’dır. Üniversitelerde hemşirelik ve ebelik 

bölümlerindeki mevcut öğrenci sayıları 2001 yılıyla kıyaslandığında her iki bölümde de 

yaklaşık 1,5 kat artış olduğu görülmektedir. Aynı dönemde hemşirelik bölümünden 1 yılda 

mezun olan kişi sayısı yaklaşık 2,5 kat, ebelik bölümünden mezun olan kişi sayısı da yaklaşık 

4,5 kat artmıştır. Türkiye’de hekim başına düşen hemşire sayısının belirgin oranda düşük 

olduğu hatırlanırsa bu gelişmelerin ihtiyaca uygun olduğu söylenebilir. 

 

 Bakanlığımızda da İnsan Kaynakları Yönetiminde eğitime ilişkin bir takım faaliyetler 

yapılmaktadır. Sağlık mesleklerinde hizmet sunumu ve eğitim kalitesinin sürekli 

geliştirilmesi, akreditasyon sisteminin uygulanması, personelin sürekli eğitiminin 

öngörülmesidir. Yapılan gözlem ve araştırma sonuçları göstermektedir ki, hekimlerin büyük 

çoğunluğu fakülteyi bitirdikten sonra tıbbın gelişmelerini gerektiği  ölçüde kovalamıyorlar. 

Diğer personelin mezun olduktan sonra sürekli eğitim olanakları daha da sınırlıdır. Bugün, 

gelişmiş ülkeler dahil, her ülkede hekimlerin sürekli olarak eğitimi için çaba harcanmaktır. 

Birinci basamakta çalışan aile hekimi ve hemşirelere uyum eğitimleri verilmektedir. Bu 

süreçte teknik konularda da bölgesel eğitim toplantıları düzenlenmiştir. Diğer yandan 

Hıfzıssıhha Mektebi internet üzerinden sistematik olarak sağlık yönetimi eğitimleri 

vermektedir. Mezuniyet sonrası sürekli eğitim mekanizmalarının benimsetilmesi ve 

yaygınlaştırılması, değerleme ve yeniden geçerleme (appraisal and revalidation) 

çalışmalarının başlatılması için gerekli adımlar atılmaya başlandı. 
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Bir diğer atılım olan tele tıp uygulaması hekim verimliliğini iyileştirmek için kullanılabilir. 

Uzaktan konsültan kullanılması gibi bir modelle, hekimin olmadığı yerlerde referans hekime 

danışılabilir. 

 

FİNANSMAN 

 

Türkiye’de sağlık iş gücünün etkinlik ve verimliliğini etkileyen en önemli konulardan biri iş 

gücünün finansmanıdır. Son yıllarda uygulanan performansa dayalı döner sermaye 

uygulaması, sözleşmeli personel alımı gibi gibi politikalar sayesinde sağlık iş gücünün 

finansmanı konusunda olumlu gelişmeler sağlanmıştır. SB’ye bağlı birinci basamak sağlık 

kurumlarında 18.06.2003 tarih ve 1863 Sayılı Ek Ödeme Yönergesi ile performansa dayalı 

döner sermaye uygulamasına geçilmiş ve 01.01.2004 tarihinde SB’ye bağlı ikinci ve üçüncü 

basamak sağlık kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Performansa dayalı döner 

sermaye uygulamasının başlatılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasıyla birlikte SB 

kuruluşlarında tam gün çalışan uzman hekim oranında büyük bir artış gerçekleşmiştir. 

 

SB Bütçesinin genel bütçe içindeki payı, 2006 yılı itibariyle % 4,39’dur. 2000 yılıyla 

kıyaslandığında SB bütçesinin genel bütçe içindeki payı 1,9 kat artmıştır.  

 

MİKRO DÜZEY 

ÜCRET, TERFİ, MOTİVASYON; TEŞVİK, İŞ ORGANİZASYONU 

 

Türkiye’de sağlık personelinin özlük hakları açısından kamu sektöründe sağlanan ücret çoğu 

meslek grubu tarafından yetersiz bulunmaktadır (SPGK, 2001). Son yıllarda uygulanan 

performansa dayalı döner sermaye uygulaması, sözleşmeli personel alımı gibi gibi politikalar 

sayesinde sağlık iş gücünün finansmanı konusunda olumlu gelişmeler sağlanmıştır 

(SAİK,2007).  

 

Performansa dayalı ek ödeme; Bu çalışma sonucunda, uzman hekimler tam zamanlı olarak 

hastanede çalışmayı tercih etti. Böylece ülkedeki sayısı yetersiz olan hekimlerin kamu 

hastanelerindeki verimliliği artmıştır. Ayrıca bu uygulama motivasyonu arttıran önemli bir 

unsur olmuştur.  
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Bu konuda sıkıntı yaşanılan alanlar arasında,  Mesai saatlerinin uzunluğu, nöbetler, İş 

yükünün fazlalığı, Maddi teşviklerin yetersiz olması, Hizmet içi eğitim yetersizlikleri, İşsiz 

sağlık çalışanlarının varlığı, Çalışma ortamı ve ekipman yetersizliği, yeterli teknik donanımın 

bulunmayışı sayılabilir. İş ortamının daha cazip hale getirilmesi için harekete geçilmesinde 

sıkıntılar mevcut olup, sorunlar devam etmektedir 

 

İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR 

 

Türkiye’de sağlık iş gücünün istihdamının ve yetiştirilmesinin ihtiyaca göre yapılmasında 

sorunlar olduğu, istihdam eden ve yetiştiren tarafların planlarının birbirine yeterince entegre 

edilmediği konusunda temel görüş birliği vardır. Türkiye’deki sağlık mesleği ve yetmiş üç 

uzmanlık dalının her biri için ihtiyaçların belirlenmesi, bu ihtiyaçların hangi öğretim 

kurumlarıyla ve ne kadar zamanda karşılanabileceğinin tespiti gerekmektedir. Aynı zamanda 

bazı mesleklerde hem lise hem de ön lisans düzeyinde iş gücü yetiştiriliyor olması ve öğrenci 

sayısının ihtiyaca göre planlanmaması bir sorun olarak ortaya konmuştur. 

 

 

Türkiye’de sağlık iş gücünün dağılımında dengesizlikler olduğu bir gerçektir. Bu 

dengesizlikler giderilerek cazip bir iş ortamının oluşturulması gerekmektedir. 

 

Diğer bir sorun olarak, Türkiye’de çoğu resmi olarak tanınmış fakat bazılarının görev 

tanımları tam olarak belirlenmemiş elli dört farklı sağlık mesleği bulunmaktadır. Hemşirelik 

ve ebelik gibi uluslar arası geçerliliği olan mesleklerin bile görev tanımlarında belirsizlikler 

vardır. Türkiye’deki sağlık meslekleri arasında sadece hekimlik, diş hekimliği, eczacılık ve 

hemşirelik mesleklerinin kendilerine has kanunları bulunmaktadır. 

 

Türkiye’de sağlık iş gücü planlamasında genelde hekim, diş hekimi, eczacı, sağlık memuru, 

hemşire ve ebelerin göz önüne alındığı ve bu konuda diğer meslekler açısından bir boşluk 

olduğu görülmektedir. Kalkınma planında hekim, hemşire ve diş hekimi dışında kalan 

mesleklere yönelik hedef konulmadığı, ayrıca konulan hedeflerin ihtiyacı ne kadar yansıttığı 

tartışılabilir. Planda hekim sayısının 89.000, hemşire sayısının 77.100 olarak belirlenmesi bir 

hekim için iki hemşire hedefine teknik olarak uymamaktadır. Ayrıca diğer meslek 

gruplarındaki iş gücüne yönelik hedef belirlenmemesi önemli bir eksikliğe işaret etmektedir. 
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Türkiye’deki üniversitelerin iki yıllık ön lisans eğitimi veren bölümlerinden çeşitli unvanlarla 

yirmi altı değişik meslekten mezun verilmektedir. Ancak bu öğrencilerin sayısının ve 

branşlarının neye göre belirlendiği konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

Lisans düzeyindeki programlardan 2005-2006 öğretim yılında 12.219 öğrenci mezun edilmiş 

olup, bu programlara halen 74.746 öğrenci devam etmektedir. Lisans programlarına devam 

eden öğrencilerin çoğunluğunu tıp ve hemşirelik öğrencileri oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

bu mevcut durum korunursa, ülkenin hem hemşire hem de hekim ihtiyacının karşılanmasının 

çok uzun yıllar alacağı söylenebilir. Diğer sağlık mesleklerinin yeterliliği de ayrı bir tartışma 

konusudur. Ayrıca gelecekte ortaya çıkacak sağlık mesleklerinin sayısal ve niteliksel 

ihtiyaçları nasıl karşılayacağı da önemli bir konudur. 

 

Türkiye’de sağlıkla ilgili lisans eğitimi veren üniversitelerdeki öğretim üyesi ve öğretim 

görevlilerinin yaklaşık % 85’i tıp fakültelerinde görev yapmaktadır. Tıp fakültelerindeki 

öğretim üyelerinin aktif olarak tıp hizmetinde de çalışıyor olması nedeniyle sayıca fazlalık 

olması doğaldır. Fakat aradaki büyük farkın sadece bu nedene bağlanıp bağlanamayacağı ve 

kadroların ne ölçüde ihtiyaca göre belirlendiği tartışma konusudur. Diğer taraftan hemşirelik, 

diş hekimliği, vb. diğer alanlardaki öğretim üyesi sayısının ihtiyacı ne ölçüde karşıladığı 

belirsizdir. 

 

Hem hizmet sunumunun hem de eğitim kurumlarının sürekli gelişmesini sağlayacak kalite ve 

akreditasyon sistemlerinin yokluğu veya henüz yaygınlaştırılmamış olması da yaşanan diğer 

bir problemdir. 

Mevcut finans kaynaklarının yeterli olduğu ancak bu kaynakların etkili ve verimli 

kullanılamadığı dile getirilmiş, maaşlar konusunda eşitsizlik olduğu ve performansa dayalı ek 

ödeme sisteminin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışanların 

dağılımındaki düzensizlik, çalışma ortamındaki özendiricilerin yetersizliği ve olumsuz 

çalışma koşulları, kaynakların verimliliğini ve etkinliğini azaltmakta, dolayısıyla finansman 

konusunda bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Bunlara ek olarak SB tarafından kullanılmaya başlanan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi 

(ÇKYS), İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ve PDC ile sağlık iş gücü niteliği ve 
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niceliğine yönelik çok sayıda veri elde edilebilmektedir. Ancak bu verilerin ortak bir veri 

tabanında birleştirilemiyor olması, verilerin bilgiye dönüşmesini güçleştirmektedir. Ayrıca 

farklı kurumlar tarafından (Türkiye İstatistik Kurumu, SB, YÖK) aynı konuya ilişkin tutulan 

istatistiklerin farklılık göstermesi, verilerin güvenilirliği konusunda endişe yaratmaktadır. 

 

SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE AİT YAPILAN ÇALIŞMA VE 

POLİTİKALAR 

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde SB tarafından sağlıkta insan kaynakları mevcut 

durumunun ve politikalarının gözden geçirilmesi ile politika ve strateji geliştirilmesi 

konusunda bir süreç başlatılmıştır.  

 

SB uzun süreden beri var olan sağlıkta insan kaynaklarına ait sorunlarının niteliğini kabul 

etmekte ve bunların çözümü için adımlar atmaktadır. SB SAİK’in dağılımı ve performansı ile 

ilişkili sorunların birçoğunu ele almak için bir kaç adım atmıştır, ancak halen birçok sorun 

çözüm beklemektedir. 

 

Aile hekimliği uygulamasının başlatılması, birinci basmak sağlık hizmetlerindeki bir diğer 

gelişmedir. Aile hekimliğine insan kaynakları açsından bakıldığında aile hekimliği sistemine 

geçilmeye başlanmasıyla birlikte ihtiyaçlar ve beklentiler de değişmeye başlamıştır. Bir aile 

hekimine düşen nüfus sayısındaki alt ve üst sınırlar, görev tanımı, halkın beklentisi, kişi başı 

yıllık başvuru sayısı, ekipte bulunacak sağlık personeli çeşidi, sayısı vs. insan gücü 

planlamasının tekrar yapılması gerekmektedir.   

 

Desantralizasyon, kamunun yerine getirdiği fonksiyonlar için yetki ve sorumluluğun, merkezi 

hükümetten daha alt kademedeki kamu kurumlarına veya özerk kurumlara devredilmesidir. 

Yetkinin (dar-orta-geniş) yerel otoritelere bırakılabileceği sağlık alanlarından biri de iş gücü 

planlamasıdır. Kısa vadede, birinci basamak hizmet düzeyinde desantralizasyon ile hekim ve 

hemşirelerin verimsiz istihdamından kaynaklanan dengesizlik azaltılabilir. Birinci basamakta 

iş gücü planlaması konusunda yerel otoritelere orta veya geniş düzeyde yetki verilmelidir. 

Halen on bir ilde uygulanan aile hekimliği sisteminde, ekibin sözleşmeli olarak işe alınması İl 

Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu yöntem dekonsantrasyon  (deconcentration) türünde 

bir desantralizasyon politikasıdır. Bu yöntem her ne kadar devolüsyon (devolution) gibi 
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gerçek bir desantralizasyon olmasa da Türkiye’nin bazı hassas konuları nedeniyle uygun bir 

politikadır. 

 

 

Yapılan ve halen uygulaması sürmekte olan bu politikaların yanı sıra, gelecekte sağlıkta iş 

gücü planlamasına ait bir yapılması planlan bir takım çalışmalarda mevcuttur; 

1-Resmi bir sağlıkta insan kaynakları stratejisi oluşturmak üzere liderlik çalışmalarına 

devam edilmesi 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde;  genel sağlık politikaları ve planlarıyla tutarlı bir sağlıkta 

insan kaynakları belgesi oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekmektedir. SB’nin sağlıkta iş 

gücü durumunu değerlendirmeye yönelik çalışmalarından da anlaşılacağı üzere bu konu ile 

ilgili sorunları göstermek için geniş kapsamlı bir çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır.  

Stratejik bir sağlıkta insan kaynakları planı, birbirine bağlı bir takım özel zorlukların 

gösterilmesi için yararlı olabilir. Bu bağlamda SB’nin karşı karşıya kaldığı belli başlı 

zorluklar; uygun beceri karışımı, aile hekimliğinde pratisyen hekimlere yönelik hizmet içi 

eğitim, kırsal ve mahrumiyet bölgelerindeki hizmetlerin iyileştirilmesi, sağlıkta işgücünün 

motive edilmesi, tüm sağlıkta işgücü kategorilerinin kapsanması ve Türkiye’nin sağlık 

ihtiyaçlarına uygun hizmet içi eğitim ürünlerinin ortaya konulmasıdır. Kalkınmada öncelikli 

bölgelerde üniversitelere odaklanılması, Türkiye’nin kalkınma politikalarıyla uyumlu olabilir. 

Sağlık çalışanlarının eğitiminde yerel kapasite oluşturulması bu kişilerin yaşadıkları yerde 

eğitim almalarını ve yine orada hizmet vermelerini teşvik edebilir. 

 

2-Kilit konumdaki paydaşlarla görüş birliği sağlanması 

 

SB dışında kalan kimi paydaşların da eğitim çıktıları gibi konularda sağlıkta iş gücüne 

ait planların kilit bileşenleri üzerinde etkili oldukları görülmektedir. Ülkemizde bugün için 

sağlık insan gücü planlamasında, politika yapıcı, istihdam sağlayıcı ve eğitim veren kurumlar 

arasında işbirliği ve eşgüdüm kopukluğu vardır. Bu nedenle SB, sağlıkta ınsan kaynakları 

stratejik orta ve uzun vadeli planına yönelik bir araç olarak ilgili paydaşlarla fikir birliği 

sağlama konusunda liderlik rolü üstlenmeye devam edebilir. Ayrıca, YÖK, meslek dernekleri 
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ve diğer ilgili paydaşları da sürece dahil etme çalışmaları konusunda özel gayretlere devam 

edilmelidir. 

 

3-Gelecekteki stratejik sağlıkta ınsan kaynakları planlarına yönelik bilgi sağlamak 

üzere yapılacak ek sponsorluk çalışmaları 

 

SB’deki Sağlık Yönetimi Bilgi Sitemi performansa dayalı ödeme uygulamasının 

gerçekleştirilmeye başlanmasından bu yana giderek iyileşen ve daha da ayrıntılı hale gelen 

verileri rutin şekilde toplamaktadır. Mevcut veriler ile ülkede mevcut bulunan analitik 

kapasite, gelecekteki sağlıkta insan kaynakları stratejilerine yönelik olarak, neyin işe yarayıp 

neyin işe yaramayacağı noktasında yararlı bilgiler sağlayabilir. Orta ve uzun vadeli stratejik 

sağlıkta insan kaynakları planı oluşturulması için gereken bilgilerin yanı sıra, mevcut strateji 

ve teşvikleri izlemek ve değerlendirmek üzere Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ve diğer 

paydaşlar, henüz araştırma ve analiz yapılmamış kimi alanlarda bir takım ek çalışmalar 

yürütebilir. Söz konusu bu araştırmalar ve çalışmalar; 

 

• Sağlıkta insan kaynakları kapasitesinin daha iyi anlaşılması amacıyla diğer veri 

kaynaklarının incelenmesi, 

• Sağlık çalışanlarını mahrumiyet bölgelerinde çalışmaya ikna etmek için gereken etkin 

teşvik düzeylerinin değerlendirilmesi, 

• Mecburi hizmetin motivasyona yönelik etkilerinin değerlendirilmesi 

• Performansa dayalı ödeme ile bu uygulamanın verimlilik ve kaliteyi artırma 

konusundaki etkisi, 

• Sağlık hizmetlerinin algılanan kalitesinde görülen kimi farklılıkların değerlendirilmesi 

amacıyla hasta, tedarikçi ve kamu memnuniyeti konulu araştırmalar yapılması ve  

• Hasta/hekim oranlarının iyileştirilmesine yönelik tercih edilen belirli hizmetlerin 

klinik açıdan kalitesinin belirlenmesi şeklinde maddeler halinde sıralanan konularda 

yapılacaktır. 

 


